






 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ ٍبُتُك

 لبق ام ةلحرم نم انتانبو انئانبأ عم ةيانعب جّردتي لحارم ّتس نم ةءارق جمانرب أرقأ انأ بتك
 ةءارقلا ةلحرم يأ ءسداسلا فصلا ةلحرم ىلإ «ةءارقلاب ءدبلا لبق ام ةلحرم يأ «ةسردملا

 نم اًعساو اًفقاطن يطغت ةّيصصق ريغو ةيصصق بتك ىلع جمانربلا اذه لمتشي .ةنّكمتملا

 راركت َّنِإ .فراعملاو كرادملا عيسوتو ةّيساسألا ةءارقلا تاراهم ريوطتل ةمّمصم تاعوضوم

 خيسرتو ٌحيحصلا ّقطنلا لفطلا ديوعتل طّطخم نمض عقي «جمانربلا اذه يف ةّيساسألا تادرفملا

 «جّردتت تامولعمو تاياكح انتانبو انئانبأل مّدقن لحارملا نم ةلحرم لك يف .نهّذلا يف ىنعملا

 ىلإ «لفطلا نهذ ىلإ ةبيرق تاعوضومو ةّيساسأ تادرفمو ةطيسب تارابع نم «ةلحرم دعب ةلحرم

 ةياهن يف «هنّكمتو ديرجتلا ةّوقو ةّينهذلا ةراهملا هيف يّمنت تاعوضومو ةيمانتم بيكارتو تادرفم
 اذه بتك .اهبيلاسأو اهتادرفمو ةّيبرعلا ةغللا يف ةفلتخملا بيكارتلا عاونأب مّكحتلا نم «رمألا

 جمانرب ِهّنِإ .ريكفتلا ىلع ثعبتو لايخلا ريثتست يتلا ةقّوشملا ةجيهبلا موسرلاب ةلفاح جمانربلا
 ءاًضيأ ةّيلزنملا ةعلاطملا ةعتمل ّيلاثمو «ةّيئادتبالاو ةّيديهمتلا فوفصلل ٌيلاثم

 ةّلقتسملا ةءارقلاب ءدبلا ." (يناثلاو لّوألا) ةءارقلاب ءدبلا .” ([1 8 17) ةءارقلا لبق ام ١.

 (سماخلاو عبارلا) رْسُيِب ةءارقلا .5 (عبارلاو ثلاثلا) ةّلقتسملا ةءارقلا .5 (ثلاثلاو يناثلا)
 .(سداسلاو سماخلا) ةنّكمتملا ةءارقلا .5
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 اندونؤان ء اكفل نكست ريفي
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 :قوسلا ىلإ ةرقبلا زياس أ" انكقا



 6-0 2 د 1 35 2 0 1
 .اهفرعَي ال َةدْيَس رماس ىقتلا ءٍقوُسلا ىلإ قيرطلا يف

 ”ةرقلا هذهل امن الرضا تاج 2 كاطعأ) .ةديسلا تلاق

 0 اا

 ...ِتْيَبلا ىلإ داع امَّدْنِع نكل (!ُتْلِبَق» ءرماس ّلاق
 ا



 «!ةرق لباقُم 000 اف ِتاَبَح رد عاصر 1 2

 3 1 ميس



 آي هَ هر ماا ا ل 2 5

 قل يف امدنأ تا لح شل يف ولا لول









 !وُه اه ئه ءوه اه ئِه»

 «!اوهبتنا ءُتْلَصَو انأ



 ءٍقولْسَم ٍسِطاطَب سم ري
 ب قالْمِعلا َسَلَج م ءاكع لوانتي ف 2 ْأَر هام َلَكأ .ةَءاَشَع 1 ظ

0 
 1 : 8 و .ِءام بوك ةئام ب ا 01 ما نأ ةنئو ان 3 ا

1 
 .ِةَيبَهَذ د

1١6 



2 
 َمان ام َناعْرُس ُهنكل هةَيَعَّذلا دوقّتلا ٌذُعَ لقي ندلسملا اذ

 .ٌةدخَس م
 ريخش العو



 نم هقّرَس دق قالْمِع ناك يذلا سيكلا هنأ فّرعو

 [1]]]) .ايلوصافلا دب ُطِبْهَي َعَرْسأو ّسيكلا فطَح .ديبأ

 َتْعَجْرَتْسا»َةحِرق ْتََتََف رماس اهّنبا ُلِوْحَي ام ُمألا ٍتأَ
 ؟!رماس اي «مؤَلا دعب ءارقف نوكت نل .َيبَمَدلا كيبأ وقت

 1ا/



 حابس ف اناث هزم اهلوضافلا هنت قلسكيا نأ اا[ ماك كل
 فقتي ملو ءقلَسَتَيو قلَسَتَي لظو «ةتبنلا َقلَسَت يلاتلا مويا 5 0 ا ا ا ل

 .اهالغأ ىلإ َلَصَو ىّتح
 ...َعِمَس امَدْنِع ًابتخا هّنكل ةَعْلَقلا رياس َلَكَد





 هييحصي



 «ٍقولْسَم سطاطَب سأَر يّتئام لكأ .هءاشع لَوانَتَي قالْمِعلا َسْلَج 2 0 11 7
 ًالتما نأ دعبو ريصع بوك يتئام برشو «ىولَح ٍصرق يتتامو 0 200-7006 0 5

 -- ( 1 ِصَقَق نم َجّرخأ ل

 الذل



 أت 4 هو 21207 2 هر 2 7
 م ام ناعرسو .ايبَهذ اضِيَب مي فاجن أدي

 0 10 32 ١
 .هريخش العو قالمعلا

 2 0 2 لا َ 2 -

 0 هو و ةجاج 7
 7 ناك يتلا ةجاجّدلا اهّنأ َفّرَعو بَعد

 1 0 0 5 م 4# 2 5

 فطخ .هيبأ نم اهقّرَس دق قالْمِع
 يل وصافلا ةتبن طبهي َعَرُسَأو ةجاجدلا هال افل 52 1 5 - 4



 ع و 0 0 5
 ةَحِرَف ْتَّقَتَهَف رياس اهْنْبا ُلِوْحَي ام ّمألا ِتأَر

9 

 را ميل ىلا كنا ةحاجت تعج كساد

 «!رماس اي ءمْؤَيلا َدْعَب َءارَقُف ٌنوكت نل

3 



 اًدَدَحُم ايلوصافلارةتْنَت رماس قلَس ماس ميلا يف

 !وُه اه يه وه اه يِه١

 ار تلصوولا



 سِطاطَب ِسْأَر َِئامَتالَث َلَكَأ .ُهَءاْسَع ُلَوانَتَي ٌقالْمِعلا َسَلَج
 1 ةحيذش < 5 0 0 306 ًُ 0
 0 ا يا

 ل 2 ةضفلا ةنراكف ججّرخأ هنْطَب َالَتْما نإ



 سدو

 َمان ام َناعْرُسو .يِنَعُتو ٌفِزْعَت ُةّيّضِفلا ٌةراثيقلا ِتأَدَب

 نرسم داك نطملا
2 

( 
 يتلا ٌةراثيقلا اهّنأ َفَرَعو ءيِنَعُتو ٌفِزْعَت يتلا ًةراثيقلا رياس ىَأَر

 52 .هيبأ نم اهَقَرَس دق ٌقالْمِع ناك
 م يفت عرشأو ةراثيقلا َفَطَح

 ل

5 



 ضكَرو قالُمِعلا ظقيتساف «ىنغتو فزعت تلظ ةراثيقلا ّنكل رس ل ل ل

 .رماس ءارو 9

"1 



 8 0 ل 7
 يم ىمأ اي .ساأفلا يتاه يلجع» «ضرألا نم ترك 3 رماس 6

2 - 3 

 كراج نأ ىلا "املا ربع 17

 «روإ لادم 1 عمو 000 ةقالْمعلا هينا



 ٌةراثيقلاو اييَهَذ اًضْيَب ٌضيِبَت يتلا 9 هَيبَهَّذلا ٌدوقثلا ٍتّداع

 ُهمأو رياس ٌشاعو .اهباحُصأ ىلإ ي ينَعُتو ٌفِزْعَت يلا ذب ةَيَضِفلا







 وج 2 لمدلا تبيوبخبمللا تتاياكلا

 .ليج دعب اًليج لافطألا تّدَعسَأ ةعئار ةّيملاع تاياكح ىلإ زاتمُم لَكدَم

 فيطألا بولسألاو فيفخلا عْجسلا نم ريثكلابو ةقّوشُ م موسرب ةلفاح تاياكح

 يف لافطألا ىلع ٍلاع ٍتْوَصِ ًأرقّثل ةّيلاثم .مهمامتها ٌدُشَيو لافطألا جي يذلا

 .مهيفنأب تاونس 5 نع مهرمُع ديِزَي نيذلا لافطألا اهأرقَيل وأ ءتاونس ه -ال رمع

 ةلسلّسلا هذه يف

 ةجّردتملا ةءارقلا لحارم - أرقأ انأ بتك
9953-86-261-3 31 
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 00 رحل هان 2 همر تاكنبل ةبنككم مال
 لمعلا ختان الفلك نخآاك هدد اكلم. هدد» :تنرتنالا ىلع انعقوم عجار


